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לוח שנה: -טבת10
- שבט11

-אדר12 הלידה ישוע (בגרמנית)כמו הכוהנים, כמו זכריה, שימש על פי סדר החגים בבית המקדש של -ירושלים,תאריך 
ספק,שכן החישוב אינו תואם את סדר החגים. זכריה לא היה בסוכות ולא בחג הפסח, כאשר המלאך דיבר אליו, 3976  -ניסן 1

כמו בלוק. זכריה שימש כרגיל במקדש סביב השעון. נראה לו מלאך ה ', שעמד לימין מזבח הקטורת.   -אייר2
,1). על פי סדר לוח השנה של אלוהים,ראה עמוד לוקס 2 -  ס וזכריה נבהלה כשראה אותו, וירא עליו פחד,(   -סיון3

  -תמוז4 כי יוחנןביום הראשון בחודש הראשון ניסןאלוקים הוא ההתחלה ואת הסוף, זה נחשב מדוע ישוע נולד 
היה שישה חודשים מבוגר יותר ישוע. אלוקים מלמד אותנו, הזמן שלך הוא לא הזמן שלי. הנה חישוב זמן של   -אב5

יוחנן הלידה ואת ישוע הלידה לא על פי סדר הכוהנים.   -אלול6
  -תשרי7
  -חשוון8

לוקס 5-25ס ,ההכרזה על לידתו של יוחנן המטביל   -כסלו9
אבל המלאך אמר לו, אל תפחד, זכריה, כי התפילה שלך נשמעה, . חודש1 -טבת10

ואשתך אליזבת תישא לך בן, ואתה חייב לקרוא את שמו יוחנן -שבט11
לוקס ו ס  [אלוהים הוא חיובי]. -אדר12
לוקס ו2ס  .חודשים 5 בחודש טבת 10אליזבת היתה בחודש ה - 3977  -ניסן 1

והסתתרה חמישה חודשים.   -אייר2
לוקס 8ו-26ס ,ההכרזה על הלידה ישוע . חודש6   -סיון3

עכשיו בחודש השישי [לאחר מכן], המלאך גבריאל נשלח . חודש1   -תמוז4
לוקס 26ס  מאלוקים לעיר בגליל בשם נצרת, ...   -אב5 חודשים3

לוקס 5ו-9וס , ביקורה של מרי באליזבת בירושלים . חודש6   -אלול6
עכשיו הזמן *) שאליזבת צריכה ללדת, והיא ילדה בן.   -תשרי7

לוקס ו5ס  .3977על תחילת תשרי *) בחודש השביעי לפני חג הסוכות,    -חשוון8
לוקס 56ס  ומרי נשארה שם כשלושה חודשים וחזרה לביתה.   -כסלו9

-טבת10 חודשים6 חודשים בנצרת.6לאחר חג הסוכות היא נסעה לנצרת ונשאר 
-שבט11

. חודש9 -אדר12
לוקס ו- ס2, לידה ישוע בבית לחם 3978  -ניסן 1

מרי נשארה כשלושה חודשים לסוכות, כפי שאליזבת היתה בחודש השישי להריונה.   -אייר2
אליזבת נשאה את בן יוחנן בתחילת החודש השביעי בתשרי. מרי כבר בחודש הרביעי   -סיון3

,3978בדיוק בתחילת השנה החדשה ניסן וחזרה לנצרת. זה לקח עוד חמישה חודשים,    -תמוז4
  -אב5 על "האמת של לוח השנה של אלוקים".1מרי נשאה ישוע בבית לחם, כל כך נבואי, ראה עמוד 
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